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Forhandlingsaftale af 26. maj 2010
3- årig aftale, der træder i kraft den 1. oktober

OK 2010

Hvad kom der ud af denne overenskomstforhandling?
•
•
•
•
•
•

En samlet pakke på det billeddiagnostiske område
Fortsat fremdrift med kvalitetsudvikling
Øget integration i det øvrige sundhedsvæsen
Øget fokus på brug af IT i kiropraktorpraksis
Uændret økonomiske ramme
Andre ændringer

OK 2010

Økonomiske vilkår for forhandlingerne
•
•
•
•

Nulvækst i den offentlige sektor i 2010 – 2013
Krav om andel i produktivitetsgevinster i kiropraktorpraksis
Krav om økonomisk ramme for udgiftsudviklingen (økonomiprotokollat)
Krav om regelmæssige indtjenings- og omkostningsundersøgelser
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Økonomiske konsekvenser af aftalen
•
•
•
•
•
•
•
•

Gældende pris- og lønregulering af honorarerne fortsætter
Tilskud til ultralyd svarende til røntgen
Tilskud på 20.000 kr. til alle klinikker, der anskaffer digital røntgen i overenskomstperioden
Tilskud på 5.000 kr. til klinikker, der tilslutter sig Kir PACS
Støtte til udvikling af KirPACS
Finansiering af kliniske retningslinjer vedr. billeddiagnostik
Støtte til kvalitetsudvikling
Elektronisk patientjournal finansieres ved produktivitetsgevinst

OK 2010

• KF’s nye web

Finansieringskilder
KF-møde
8. maj 2010

•

Genanvendelse af midler fra sidste overenskomst (1 mio. kr. )

•

Kiropraktorfonden

•

Produktivitetsgevinster i kiropraktorpraksis
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Samlet pakke på det billeddiagnostiske område
Tilslutning til Moderniseringsudvalgets anbefalinger
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ultralyd: honorar, tilskud og uddannelseskrav, særskilt økonomiprotokollat
Digitaliseret røntgen: tilskud til alle klinikker i overenskomstperioden
Udvikling af KirPACS: støtte til videreudvikling af serveren
Tilslutning til KirPACS: tilskud til klinikker der tilslutter sig serveren
MR & CT: kiropraktorer bør få mulighed for at henvise til MR og CT skanninger
Kliniske retningslinjer på det billeddiagnostiske område
Øget fokus på klinikkernes anvendelse af røntgen: audit og
kontrolbestemmelserne
Forenkling af ydelsesstukturen på røntgenområdet
Samarbejdsaftale om brug af anden kiropraktorkliniks røntgenanlæg
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Samarbejdsaftale om brug af anden kiropraktorkliniks røntgenanlæg
•
•
•

Baggrund for aftalen: drøftelserne i Moderniseringsudvalget
Formål: effektiv udnyttelse , fleksibilitet og klarhed
Indhold:
•
•
•
•

-

servicekrav max. 3 dages ventetid
rimelig afstand dvs. indenfor klinikkens geografiske opland
så vidt muligt til klinik med digitaliseret røntgen
krav om statusredegørelse med oplysninger om antal henviste patienter. Oplysningerne
om henviste patienter skal indgå i behandlingen af kontrolstatistikken
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Samarbejdsaftale: SU’s opgaver
Nye klinikker:
•

godkendelse af samarbejdsaftaler og mulighed for pålæg om anskaffelse af
røntgenanlæg, hvis samarbejdsaftale ikke kan indgås

Eksisterende klinikker:
•
•
•

senest ultimo december 2010 skal SU orienteres om indgåede samarbejdsaftaler
frist for indgåelse af samarbejdsaftaler er 3 måneder, hvis ingen aftale foreligger
såfremt dette ikke sker, skal SU forholde sig til om kiropraktorens overholder
overenskomsten og om det skal have overenskomstmæssige konsekvenser for den
pågældende kiropraktor.

Andre aftaler:
•

godkendes af SU dvs. § 2-aftaler
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Fortsat fremdrift med kvalitetsudvikling
•
•
•
•

•

Kiropraktorerne indtænkes i en samlet regional strategi på kvalitetsområdet for
praksissektoren
Inden 1. januar 2011 skal der indgås aftale om hvilke initiativer, der skal iværksættes i
overenskomstperioden og evt. driftsorganisation
Forskningsfonden afholder udgifter til generel kvalitetsudvikling indenfor en aftalt ramme
Flere af de aftalte initiativer på det billeddiagnostiske område falder indenfor
kvalitetsudviklingsområdet (kliniske retningslinjer, periodevis opfølgende audits i
kiropraktorpraksis, KirPACS)
Perspektiv er for yderligere kvalitetsudvikling med indførelse elektronisk patientjournaler i
alle kiropraktorpraksis
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Øget integration i det øvrige sundhedsvæsen
•
•
•
•
•

Fælles udvalgsarbejde om kiropraktorernes rolle og opgaver i fremtidens sundhedsvæsen
Udvikling af relevant kommunikation mellem praktiserende læger og kiropraktorer
Anbefaling om henvisning til MR og CT i sygehusvæsenet og regionale
efteruddannelseskurser
Kiropraktorernes røntgenoptagelser skal via KirPACS indgå i det kommende fællesregionale
billedindeks
Mulighed at læger kan sende ”henvisninger” til kiropraktorer via Henvisningshotellet
(Refhost) – kræver regional aftale
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Øget fokus på brug af IT i kiropraktorpraksis
•
•
•
•
•
•

Alle kiropraktor skal bruge e-journal inden 1. 10. 2013
Kommunikation med andre faggrupper skal foregå elektronisk
Målsætning om at kiropraktorer skal tilbyde elektronisk kommunikation med patienter – bl.a.
mulighed for tidsbestilling
Opdatering af praksisdeklaration på Sundhed.dk, bl.a. om ventetider på ikke akutbehandling
Afregningsoplysninger skal fra 1. 4. 2011 hentes på Sundhed.dk
Information fra regionerne vil overgå til elektronisk forsendelse via Digital Dokumentboks
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Andre ændringer
•
•
•
•
•
•

•

Udvidelse af adgang til at anvende kiropraktisk medhjælp (introduktion til superviseret
træning)
Præcisering af regler om vikaranvendelse
Mulighed for at opkræve udeblivelseshonorar allerede 1. gang patienten udebliver uden
rettidigt afbud
Forbud mod at afkræve forudbetaling af patientandelen ved planlagte behandlingsforløb
Vedtægter for selskaber skal ikke længere godkendes af DKF, men skal stadig opfylde de
overenskomstfastsatte indholdskrav
I overenskomstperioden skal der foretages en vurdering af, om der er behov for at
smidiggøre de gældende regler om ejerforholdene for kiropraktorpraksis i selskabsform
Politisk støtteerklæring om prioritering af projekter om børn og unge fra Kiropraktorfonden
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Hvad fik vi ikke?
Hvad måtte vi opgive?
•
•

At kiropraktorer, der gennem flere år har arbejdet udenfor overenskomsten, får tilladelse til
at blive tilmeldt overenskomsten
At kiropraktorer, der som medejere (eller som ansatte) har arbejdet gennem længere tid i en
klinik, får sikkerhed for at de kan blive tilmeldt overenskomsten i tilfælde af praksis opløses

Hvad var vi oppe imod?
•

Krav om stram styring af antal og beskæftigelsesgrad for ansatte kiropraktorer og krav om
godkendelse af alle praksisflytninger samt alle ansættelser

Hvorfor?
•

Fordi RLTN fandt at enhver omtale af disse problemer kun kunne opfattes som kritik af
regionerne
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Bestyrelsens vurdering af aftalen
•
•
•
•
•
•

Perspektivrig aftale på det billeddiagnostiske område
Fortsat fokus på kvalitetsudvikling
Klar retning mod øget integration i det øvrige sundhedsvæsen
Tidssvarende udbredelse af IT-anvendelsen i kiropraktorpraksis
Fornuftige justeringer af overenskomsten i øvrigt
En rigtig god aftale - ikke mindst i lyset af de ekstremt vanskelige økonomiske
vilkår

